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i 

 

Ágrip 

Um miðja síðustu öld jókst til muna að hleypt væri til gimbra. Var það gert í kjölfar 

mæðiveikinnar sem þá herjaði á sauðfé landsins. Þegar byrjað var að hleypa til gimbra á 

þessum tíma var skoðað hvaða áhrif það hefði á ær og frammistöðu þeirra. Margt hefur breyst 

síðan þá í búskaparháttum og því orðið vöntun á nýlegra efni. Samhliða auknum fóðurgæðum 

og meiri vitund um þarfir áa var áhugavert að kanna áhrif þess að halda gemlingum nú á 

dögum á þroska þeirra og frjósemi síðar á ævinni. 

Gögn voru fengin frá tilraunabúinu á Hesti í Borgarfirði, en þau náðu yfir 

framleiðsluárin 2002-2012. Gögnin höfðu að geyma 6.647 færslur, þar sem ein færsla var 

fyrir hvert afurðaár sem hver ær skilaði. Í hverri færslu kom fram ætterni ærinnar, þungi 

hennar, holdastig, burður hvert framleiðsluár, afurðastig hvers árs og hverju ærin skilaði á 

hverju hausti.  

 Í niðurstöðum kom í ljós að það að skila dilki að hausti hefur mest áhrif á þunga og 

holdastig ánna á öðru ári og munaði að meðaltali 8 kg á þunga þeirra áa sem skiluðu dilki sem 

gemlingar og þeirra sem voru ekki með lambi fyrsta árið. Að skila lambi sem gemlingur hafði 

marktæk áhrif á þunga ánna mestan hluta ævi þeirra, en þær voru alltaf léttari en þær sem ekki 

skiluðu lambi gemlingsárið. Þrátt fyrir það voru þær ekki marktækt holdminni. Hvort ærnar 

höfðu gengið með lamb sem gemlingar hafði einungis jákvæð áhrif á frjósemi ánna á öðru ári, 

en engin áhrif síðar á ævinni. Frjósemin réðst meira af því hversu frjósöm ærin var sem 

gemlingur og gefur gemlingsárið okkur góða vísbendingu um frjósemi ánna síðar á ævinni. 

Að ganga með lambi sem gemlingur hafði engin áhrif á afurðir ánna síðar á ævinni og lítil 

áhrif á endingu þeirra. 

 

Lykilorð: Sauðfé, gemlingar, gekk með, frjósemi, ending áa 
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1. Inngangur 

1.1.  Sauðfjárrækt á Íslandi 

Sauðfé hefur fylgt þjóðinni frá landnámi. Féð sem landnámsmenn fluttu hingað til lands er af 

hinu norður-evrópska stuttrófukyni, en innflutningur á öðrum kynjum hefur verið reyndur 

nokkrum sinnum, þó með þeim afleiðingum að með þeim bárust skæðir sjúkdómar. Eina 

leiðin til að útrýma sumum þessara sjúkdóma var að beita fjárskiptum (Halldór Pálsson, 

1983). Fyrr á öldum og allt fram um miðja síðustu öld var oftast treyst á vetrarbeit og minna 

lagt upp úr heygæðum. Á 20. öldinni urðu miklar breytingar á búskaparháttum þegar menn 

fóru að hýsa fé sitt sjö mánuði á ári og samhliða því hafa heygæði og heymagn búanna aukist 

(Magnús Sigsteinsson og Jóhannes Sveinbjörnsson, 2003). 

Á fyrri hluta síðustu aldar var sjaldgæft að gimbrum væri haldið og var það þá helst 

vegna óhappa. Talið var að einungis fengist stundarhagur af því að halda gemlingum, þar sem 

þær ær yrðu þroskaminni og næðu sér aldrei almennilega. Auk þess voru afföll mikil á 

gemlingum og gemlingslömbum sem hugsanlega má rekja til þeirra búskaparhátta sem þá 

voru stundaðir (Halldór Pálsson, 1953). Um miðja síðustu öld barst mæðiveiki til landsins en  

til að útrýma henni var farið í miklar varnaraðgerðir og fjárskipti. Vegna mæðiveiki og 

fjárskipta freistuðust bændur til að halda gemlingum til að fá sem fyrst afurðir eftir hverja 

kind. Þar sem fjárskipti höfðu orðið, fækkaði fénu fyrst á eftir og á þeim árum var nægur 

heyforði á þeim bæjum. Menn fóru því að fóðra gimbrar betur en hafði tíðkast fyrir fjárskiptin 

(Halldór Pálsson, 1953). Síðan þá hefur orðið æ útbreiddara að hleypt sé til gemlinga og þar 

með hefur orðið aukning á heildarafurðum sauðfjárins á hagkvæman hátt.  

Talið er að samhengi sé á milli þess hversu snemma gimbrar verða kynþroska og 

frjósemi þeirra síðar á ævinni (Ólafur R. Dýrmundsson, 1975). Kynþroski verður þegar fyrsta 

egglos á sér stað hjá gimbur og hefur þungi þeirra mikil áhrif á hvenær það verður 

nákvæmlega. Vænar gimbrar verða fyrr kynþroska og er þeim haldið þegar þær eru í kringum 

sjö mánaða aldur. Æskilegt er að gimbrar hafi náð 60% af þyngd fullorðinna gripa um fengitíð 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013; Árni Brynjar Bragason, 2013). Þeir þættir sem hafa áhrif á 

frammistöðu gemlinga eru ýmist erfðafræðilegir eða umhverfislegir. Má þar meðal annars 

nefna aldur og lífþyngd gripanna við kynþroska, fóðrun, dagsljós og hitastig. Allt eru þetta 

þættir sem hafa áhrif á kynþroska og þær afurðir sem gimbur skilar (Ólafur R. Dýrmundsson, 

1981). 
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Talið er að íslensku ærnar nái kynþroska fyrr en þekkist hjá mörgum erlendum 

sauðfjárkynjum (Ólafur R. Dýrmundsson, 1975). Erlendis sjá bændur lítinn hag í að halda 

gemlingum, þó það sé misjafnt milli landa og fjárkynja. Á Nýja-Sjálandi er hleypt til minna 

en 30-40% gimbra og minna en 20% í Ástralíu. Þá er ekki tekið með Merino-ullarféð, en 

meira en 80% af öllu áströlsku fé er hreinræktað Merino-fé og stór hluti afgangsins Merino-

blendingar (The big Merino gift shop, á.á.), en minna en 5% gimbra er haldið við sjö til níu 

mánaða aldur. Bændur rökstyðja þessa ákvörðun með því að það kosti meira fóður, það skili 

léttari lömbum við burð (sem leiði af sér minni lífslíkur lambanna) og eykur vinnuálag á 

bændur. Helsta ástæða þess að mun minna er hleypt til gimbra af Merino-kyninu er sú að það 

er talið draga úr ullarframleiðslu að halda gemlingum (Kenyon, Thompson &Morris, 2014).  

Bæði hér á landi og erlendis eru skiptar skoðanir um hvort eigi að halda gemlingum. 

Rökin eru fyrst og fremst sá hagnaður sem lömbin skila búinu, en menn deila um áhrif þess á 

frammistöðu grips þegar hann er tveggja vetra, á æviafurðir hans og frjósemi (Kenyon, Van 

Der Linden, West, & Morris, 2011).  

1.2. Frjósemi 

Frjósemi er skilgreind sem fjöldi lamba eftir á á ári og með henni er best að mæla hagkvæmni 

og afkomu sauðfjárbúskapar. Í framleiðslukerfum þar sem ær fá fang einu sinni á ári skiptir 

frjósemin gríðarlegu máli (Hanrahan, 1989). Úrval fyrir frjósemi hefur verið stundað hér með 

því að setja frekar á vænar tvílembingsgimbrar og lítið af einlembingsgimbrum (Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1978). Í dag er BLUP- kynbótamat notað, en það byggist alfarið á ætterni 

ásetningsins, þar sem það tekur of langan tíma að fá öruggara mat á gripinn sjálfan (Jón Viðar 

Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). Hér á landi er einnig hægt að nota gripi sem búa 

yfir Þoku- eða Lóugeninu, því þeim fylgir hátt hlutfall marglemba sem Hanrahan (1989) telur 

hvorki æskilegt né hagkvæmt. Þessi tilteknu gen eru kennd við ærnar Lóu og Þoku. Lóugenið 

hefur verið lítið rannsakað en vitað er að ær sem eru arfblendnar fyrir Þokugeninu bera að 

jafnaði 0,6-0,7 fleiri lömbum en aðrar ær. Arfhreinar ær eru ófrjóar, en þetta hefur enginn 

áhrif á hrútana (Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). 

 Munur er á frjósemi hjá gemlingum og fullorðnum ám og eru skiptar skoðanir milli 

bænda um hvað sé æskileg frjósemi. Flestir vilja komast sem næst því að fá tvö lömb til nytja 

eftir fullorðna á og eitt eftir gemling (Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). 

Gemlingar eru viðkvæmari en fullorðnar ær og algengara er að þeir missi fósturvísinn, 

sérstaklega frá degi þrjú til 30 á meðgöngunni (Kenyon o.fl., 2014). Þar sem 

frjósemiseiginleikar hafa lágt arfgengi, er besta leiðin til að bæta frjósemi að nota svokallaða 
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holspeglun til að telja gulbú. Á þann hátt má skoða hversu mörg egg hafa losnað, en með 

þessu aukast erfðaframfarirnar, því þar eru eggin skoðuð áður en þau hefja ferð sína niður 

eggjastokkana og í legið. Þegar í legið er komið fara umhverfisáhrif að hafa mikið að segja 

um það hversu mörg egg frjóvgast og verða að lambi og samhliða því lækkar arfgengi 

(Hanrahan, 1989). 

Helstu umhverfisþættir sem hafa áhrif á frjósemi eru fóðrun og fóðurgæði. Fjöldi 

eggja sem losna er háður því hvernig langtímafóðrunarmeðferð gripa hefur gengið og hvernig 

fóðurástand er rétt fyrir egglos. Auk þess er ástand áa sex mánuðum áður en egglos á sér stað 

mikilvægt, því þá byrja eggbúin að þroskast. Hluti þessara eggbúa ná fullum þroska og losa 

eggfrumu úr eggjastokkunum (Robinson, Rooke & McEvoy, 2002). Samhliða þessu skiptir 

máli að ær séu ekki í afturför rétt fyrir og á fengitíma, en það er líklegra til að henda ær sem 

eru mjög feitar (oft einlembur og geldar ær). Þessar ær hafa ekki jafn mikla átlyst og átgetu 

þegar þær eru teknar á hús og þar af leiðandi eru meiri líkur á að þær leggi af frekar en að 

bæta á sig (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

1.2.1 Frjósemi gemlingsárið  

Lakari frjósemi hjá gemlingum getur meðal annars stafað af því að einstaka gripur sé 

einfaldlega ekki enn orðinn kynþroska. Lítið er til af gögnum sem gefa til kynna hvað gerist 

seinni hluta meðgöngu gemlinga, en bændur og dýralæknar á Nýa-Sjálandi vilja þó meina að 

þeir missi fleiri fóstur en fullorðnar ær. Auk þess er burður gemlinga oft minni og lömb þeirra 

meira veikburða en lömb eldri áa, sem leiðir til minni lífslíkna lambanna (Kenyon o.fl., 2014). 

Líkt og þekkist vel hér á landi eru tvílembingsgemlingslömb oft mun smærri og þá gætir 

áhrifa fóðrunar, því þungi gemlinga á fengitímanum hefur mikil áhrif á frammistöðu þeirra og 

fæðingarþyngd og vöxt lamba sem þeir skila. Gemlingur er sjálfur að vaxa og notar því hluta 

af orkunni í eigin vöxt. Þungaaukning ánna á meðgöngutímanum stafar meira af ánum sjálfum 

en ekki af fæðingarþyngd lambanna. Fóðrunin getur því haft langtímaáhrif á gemling, 

sérstaklega ef hann er fóðraður undir viðhaldsþörfum í einhvern tíma á meðan hann er að 

vaxa. Til að tryggja góða frammistöðu hjá ánum á öðrum vetri skiptir miklu máli að fóðra 

gemlinga vel eftir að þeir eru teknir undan mæðrum sínum og þar til fengitíð hefst (Corner 

o.fl., 2013). 
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1.2.2 Frjósemi síðar á ævinni 

Þegar gemlingum er haldið hefur það áhrif á þunga þeirra á öðrum vetri, en komið verður 

betur inn á það síðar (Kenyon, Proctor, Morel, Morris, & West, 2008). Þrátt fyrir það hefur 

niðursveifla í þunga ekki áhrif á Romney-ær síðar á ævinni. Þetta hefur engin áhrif á endingu 

ánna og hefur jákvæð áhrif á fjölda lamba sem ærin skilar á ævi sinni. Auk þess hefur þetta 

ekki neikvæð áhrif á tíðni þess að ærin festi fang og fjölda lamba sem ærin eignast á aldrinum 

tveggja til sex vetra (Kenyon o.fl., 2011). Lítið hefur verið skoðað hver áhrif fangs 

gemlingsárið eru á það hversu lengi ærin sjálf lifir, en í gamalli rannsókn hjá Baker o.fl. 

(1978) kom fram munur upp á hálft ár. Þær ær sem áttu lamb gemlingsárið lifðu skemur en 

aðrir hópar til samanburðar, en ekki var hægt að fullyrða um orsakatengsl. Líftími ánna spilar 

því stórt hlutverk í æviafurðum, ásamt heilbrigði og endingu gripa og áhersla skal lögð á þetta 

í ræktun á íslensku sauðfé, auk ýmissa annarra eiginleika (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 

2012). 

Ástand grips hefur áhrif á áframhaldandi ræktun hans og neikvæð umhverfisáhrif á 

lífþyngd á yngri árum hans hafa áhrif á lífþyngd hans seinna á lífsleiðinni. Lykillinn að 

þessum auknu æviafurðum gripa er fyrst og fremst fólginn í því að hafa gott skipulag á fóðrun 

þeirra. Meiri líkur eru á að gimbur sem var tvílembd gemlingsárið verði marglembd síðar á 

ævinni (oftast í kringum fjögurra til sex vetra aldurinn) en sú sem var einlembd eða geld (Árni 

Brynjar Bragason, 2013). 

1.3. Áhrif fangs á þroska og vöxt 

Að hausti ætti meðallamb að hafa tífaldað fæðingarþyngd sína, en endanlegum þunga nær 

gripurinn oftast ekki fyrr en á þriðja til fjórða vetri. Einstakir vefjaflokkar í skrokknum 

þroskast í eftirfarandi röð: beinin fyrst, þar á eftir koma vöðvarnir og fitan leggst mest á 

skrokkinn síðari hluta vaxtarskeiðsins (Jón Viðar Jónmundsson, Emma Eyþórsdóttir & Árni 

Brynjar Bragason, 2013). Á fengitíma hefur þroski gimbra áhrif á hvenær þær verða 

kynþroska en auk þess eykst hættan á að þeir gripir sem eiga eftir að taka út mikinn vöxt 

þegar þeir festa fang, láti fóstri sínu ekki eftir næga næringu, þar sem hormónastjórnun hjá á 

ræður því að hennar vöxtur nýtur forgangs fram yfir lambið. Hátt fóðrunarstig hjá ungum ám 

(þá helst lambgimbrum og tveggja vetra ám) á fyrstu tveim þriðjungum meðgöngu getur leitt 

til aukinnar tíðni fósturláta og það getur einnig haft áhrif á meðgöngulengd og fæðingarþyngd 

lamba (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).  
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 Samkvæmt rannsókn Halldórs Pálssonar (1953) á tilraunabúinu á Hesti, um miðja 

síðustu öld, mátti sjá mun á þeim gemlingum sem skiluðu dilki um haustið og hinum sem 

gerðu það ekki. Gimbrunum var slátrað við 16 mánaða aldur og munur var á sláturafurðum 

gripanna (kjöti, gæru og mör) þar sem lamblausu ærnar voru með meiri sláturafurðir en hinar 

og ekki var munur í bráðþroskuðustu hlutum líkamans s.s. innyflum, hausum og fótum. Ef 

ærnar voru skoðaðar við u.þ.b. 28 mánaða aldur kom í ljós að það kom aðallega niður á fitu 

líkamans hvort þær hefðu gengið með lamb bæði árin eða einungis annað. Það hafði meiri 

áhrif á ærnar hvort þær hefðu gengið með lamb tveggja vetra eða ekki. Þær sem gengu með 

lamb gemlingsárið og voru síðan geldar tveggja vetra voru yfirleitt vænni og betur þroskaðar 

en þær sem voru geldar fyrst og gengu síðan með lamb tveggja vetra. Þetta þýðir að ef 

þroskatap verður á gemlingsári, þá geta gripir unnið það upp á öðru ári. Eldi fyrstu þrjá vetur 

ævinnar hjá ánum skiptir miklu máli svo þær nái að safna upp fituforða til að mjólka og skila 

afurðum (Halldór Pálsson, 1953). 

 Þegar lifandi gripir eru skoðaðir er holdafar áa metið með svokallaðri holdastigun þar 

sem ær með 0 er einungis skinn og bein, en ær sem fá 5 eru mjög feitar og holdamiklar. 

Holdastigið er metið með því að grípa með fingrum um hrygg fyrir aftan rifbein þeirra og 

framan við krossbein og síðan er lófi lagður ofan á háþorn. Þegar færni næst í að beita þessari 

aðferð auka menn skalann úr sex flokkum í ellefu með því að gefa hálft stig. Sem dæmi getur 

ær fengið 3,5. Með slíkri stigagjöf næst meiri nákvæmni þar sem flestar ær eru á bilinu 2 til 4. 

Við fang er æskilegt að ærnar séu með 3,0 eða 3,5 í holdastigi (Árni Brynjar Bragason, 

Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, Guðmundur Hallgrímsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013). 

 Þungi gripa þegar fengitíð hefst hefur mun meiri áhrif á lambgimbrar en eldri ær. 

Þegar gemlingarnir í tilraun Halldórs Pálssonar voru settir á voru þeir þyngri líklegri til að 

skila dilki haustið eftir en það munaði að meðaltali 2,35-2,48 kg á þeim og síðan þeim sem 

urðu algeldir eða misstu fóstur. Aftur á móti þyngdust þeir gemlingar minnst sem gengu með 

lambi fram að næsta hausti og munaði þar töluverðu. Þeir sem gengu með lambi þyngdust um 

11,53 kg meðan þeir sem gengu ekki með lambi þyngdust um 21,00 kg (Halldór Pálsson, 

1953). Með auknum þunga á fengitíð aukast líkurnar á því að gimbrar festi fang um 1% með 

hverju kílói og hvert kíló yfir 36 kg eykur líkurnar um 2% á því að gimbrin komi upp lambi 

(Kenyon o.fl., 2014). 
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1.3.1 Fóðrun 

Líkt og þegar frjósemi er skoðuð eru fóðrun og fóðurgæði mikilvægir þættir í því að gripur 

vaxi og þroskist rétt, ásamt því hvort hann festir fang. Það segir sig sjálft að ef fóðruninni er 

ábótavant, þá skerðir hún möguleika grips til að ná fullum þroska samhliða því að skila af sér 

afurðum (Halldór Pálsson, 1953; Kenyon o.fl., 2014). Gimbrar sem léttust á fyrsta vetri náðu 

ekki sambærilegum gimbrum sem voru vel fóðraðar fyrr en á þriðja vetri. Þetta hafði einnig 

áhrif á frjósemi, en það munaði 0,1 lambi milli hópa og talið er æskilegt að gimbrar bæti á sig 

10-12 kg frá því þær eru teknar undan og fram að fengitíð (Stefán Sch. Thorsteinsson & 

Sigurgeir Thorgeirsson, 1989). Mikilvægt er þó hvenær og hversu mikill vöxturinn er, en 

mikill vöxtur þegar gimbur er að verða kynþroska getur leitt til aukinnar fitusöfnunar í 

júgurvef. Leiðir það til minni þroska mjólkurkirtilsins og þar af leiðandi minni mjólkurlagni 

hjá þessum gripum (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

1.4. Mjólkurlagni 

Mjólkurlagni gripa er metin með afurðaeinkunn eða afurðastigi og þar eru fallþungafrávikum 

lamba áa varpað yfir á skala frá 0,1-9,9. Frávikin sem leiðrétt er fyrir eru aldur lambsins, 

hvernig það gekk undir ánni (eitt eða tvö) og sérstaklega er leiðrétt fyrir fallþunga 

gemlingslamba. Meira öryggi verður bak við þessa tölu með auknum fjölda afurðaára sem 

liggja að baki afurðaeinkunn (Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 2013).  

Vöxtur gimbra þarf að vera jafn og þéttur, því ekki er gott að fá alltof stór fædd lömb. 

Æskileg fæðingarþyngd er á bilinu 3-3,5 kg samkvæmt Ólafi R. Dýrmundssyni (1976). 

Erlendis er talað um 3,5-5 kg hjá ám sem eru blandaðar (½ Romney, ¼ New Zealand Texel og 

¼ Finn), en einlembingslamb undan gemlingi er álíka stórt og venjulegir tvílembingar hjá 

fullorðnum ám (Corner-Thomas, Hickson, Morris & Kenyon, 2014). Einstaklingsmunur er á 

því hvort gemlingar ráði við að mjólka tveimur lömbum en flestir reyna að láta þær ganga 

með einu lambi. Hefur það sýnt sig að lömb hjá tveggja vetra ám sem áttu lamb gemlingsárið, 

hafa tilhneigingu til að verða þyngri en hjá ám sem ekki áttu lamb gemlingsárið (Kenyon o.fl., 

2008).  

1.5. Hagkvæmni 

Meðal þeirra þátta sem nýsjálenskir bændur tilgreina sem ástæðu þess að þeir vilji ekki halda  

7-9 mánaða gömlum gimbrum er aukinn kostnaður. Einnig er það talið hafa neikvæð áhrif á 

framlegð og auka vinnuálag bænda. Helsta kostnaðaraukningin er tilkomin vegna meira 
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fóðurs, sökum þess að gimbrar þurfa að ná ákveðnum þungamörkum snemma til að auka 

fangprósentu (Kenyon o.fl., 2014). Fangprósentan hér á landi er misjöfn en í kringum árið 

1978 var algengt að 60-80% af þeim gimbrum sem var hleypt til festu fang (Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1978). Í dag er fangprósentan um 70-90% hjá gemlingum og um 97-98% hjá 

fullorðnum ám (Árni Brynjar Bragason, 2013). Munurinn á fullorðnum ám og gemlingum er 

um 11% þegar skoðað er hversu mörg lömb tapast frá burði fram á haust, þar sem lömb 

fullorðnu ána eru í kringum 6% en 17% lamba tapast hjá gemlingum (Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1976). 

 Kostnaðarmunur við að halda gemlingum er fyrst og fremst fólginn í hey- og 

kjarnfóðurkostnaði, ásamt lyfjakostnaði sem kemur til ýmist vegna bólusetninga eða kvilla og 

veikinda sem geta hrjáð gemlinga í kringum burð. Allt er þetta háð aðstæðum hverju sinni, en 

góð hey minnka tilkostnað vegna kjarnfóðurs og hefur það áhrif á hvort gimbrar eru rúnar á 

haustin og í febrúar. Við rúning eykst át þeirra til að vega upp auknar orkuþarfir, því þá er 

umhverfishiti orðinn lægri en krítískt hitastig gripsins (Sigurgeir Þorgeirsson, Stefán Sch. 

Thorsteinsson & Emma Eyþórsdóttir, 1990). Einnig aukast orkuþarfir hjá fengnum gemlingi 

enn meira ef hann gengur með tvö lömb eða þarf að mjólka tveimur lömbum. Gemlingur sem 

ekki er hleypt til þarf einungis orku til vaxtar og viðhalds. Það fer eftir stærð og hversu mikið 

gripur á að þyngjast á dag, hverjar þessar þarfir eru, en sömu viðmið eru fyrir fengna og gelda 

gimbur hvað þarfir til vaxtar og viðhalds varðar (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

 Samkvæmt niðurstöðum búreikninga á sauðfjárbúum er töluverður munur á framlegð 

eftir því hver frjósemin og fjöldi lamba til nytja eru. Munar það allt að 31% á búi með 

minnstu frjósemina og þar sem mest frjósemi er (Hagþjónusta landbúnaðarins, 2011). 
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Skoðað hefur verið að breyta framleiðslukerfum í sauðfjárrækt með það að leiðarljósi að auka 

burðartíðni, en það reyndist ekki hagkvæmt (Ólafur R. Dýrmundsson, 2013). 

Dilkakjötsframleiðslan er í harðri samkeppni við alifugla-, svína- og nautakjöt hér á landi, þó 

er hvergi í heiminum meiri neysla dilkakjöts á hvern íbúa. Neyslan hefur þó verið að dragast 

saman á undanförnum árum og er helsti dragbítur sauðfjárræktarinnar að um árstíðabundna 

framleiðslu er að ræða (Jón Viðar Jónmundsson, Emma Eyþórsdóttir & Árni Brynjar 

Bragason, 2013).  

1.6.  Markmið  

Lítið er vitað um hvaða áhrif það hefur á æviafurðir hjá íslenskum ám að vera með lambi 

gemlingsárið. Margt hefur breyst í sauðfjárrækt frá því sem tíðkaðist á 20. öld, og er því orðin 

vöntun á nýlegra efni. Markmið þessa verkefnis er að meta áhrif þess að ganga með lambi 

gemlingsárið á æviafurðir og endingu ánna. Samkvæmt því sem hefur komið fram hér að 

framan hefur það meiri áhrif hvort ærin mjólkar lambinu eða ekki, fremur en að hún hafi borið 

lambi. Verður því meiri áhersla lögð á að skoða muninn milli hópa hjá ám sem annað hvort 

skiluðu dilki gemlingsárið eða ekki . Einnig er vonast til að fá upplýsingar sem nýtast til 

nánara mats á hagkvæmni þess að hleypa til gemlinga.   

  

Mynd 1. Vaxandi framlegð og búgreinatekjur samhliða auknum 

fjöldi lamba til nytja, ásamt breytilegum kostnaði (Hagþjónusta 

landbúnaðarins, 2011). 
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2. Efni og aðferðir 

2.1.  Gögn 

Gögn voru fengin frá tilraunabúinu á Hesti í Borgarfirði, en þau hafa að geyma upplýsingar 

um þær ær sem voru á búinu framleiðsluárin 2002-2013. Gagnasafnið hafði að geyma 6.647 

færslur, með einni færslu fyrir hvert afurðaár sem hver ær skilaði. Ásamt helstu 

ætternisupplýsingum um ærnar hafði gagnasafnið að geyma þunga gripanna frá október fram í 

maí hvert ár, en vigtun fór fram á fimm vikna fresti og voru ærnar holdastigaðar á sama tíma. 

Upplýsingar voru um hversu mörgum lömbum ærnar báru hvert ár fyrir sig og síðan hversu 

mörgum lömbum þær skiluðu að hausti. Ef efasemdir voru um að lömbin hefðu gengið undan 

ánum voru þau ekki skráð undir þær, þ.e. ef eitthvað hafði komið fyrir líkt og veikindi hjá 

lambinu eða annað. Afurðaeinkunn sem ærnar fengu fyrir hvert ár var reiknuð út frá áætluðum 

fallþunga gripanna beint af fjalli svo að bötunin á kálinu gæti ekki skekkt einkunnina 

(Eyjólfur Kristinn Örnólfsson, (símtal, 27. október 2014). Að öðru leyti er hún byggð á 

samskonar útreikningum og annarsstaðar er gert í skýrsluhaldi sauðfjár hér á landi (Stefán 

Aðalsteinsson, 1971). 

Ærnar voru fæddar á árunum 2001 til 2012 og í  töflu 1 er yfirlit um fjölda eftir árum 

og árgöngum. Fjarlægðar voru ómarktækar færslur sem voru 157 en það voru forystuær, gripir 

sem drepist höfðu á húsi um veturinn, ær sem skekktu dreifingu gagnanna og þær fáu ær sem 

höfðu farið út með tvö lömb sem gemlingar. Öllum gripum fylgdu síðan upplýsingar um 

hversu mörgum lömbum þær báru gemlingsárið og hvað þær gengu með mörg lömb 

gemlingsárið.  

 

Árgangur 1. vetra 2. vetra 3. vetra 4. vetra 5. vetra 6. vetra 7. vetra 8. vetra 9. vetra

2001 139 130 107 91 68 50 19 4  -

2002 141 124 105 85 72 48 27 2 2

2003 138 128 108 91 67 48 27 9 1

2004 149 128 109 87 60 46 24 11 1

2005 149 135 117 95 75 56 27 13  -

2006 173 157 131 107 89 60 36  -  -

2007 132 119 102 90 75 56  -  -  -

2008 149 136 116 95 73  -  -  -  -

2009 158 144 121 89  -  -  -  -  -

2010 175 164 150  -  -  -  -  -  -

2011 161 142  -  -  -  -  -  -  -

2012 177  -  -  -  -  -  -  -  -

Samtals 1841 1507 1166 830 579 364 160 39 4

 Tafla 1. Fjöldi gripa í hverjum árgangi og á hverju framleiðsluári
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Hlutfall þess hvort ærin skilaði lambi eða ekki eftir fyrsta árið sitt var mjög breytilegt milli ára 

og á mynd 2 má sjá hlutfall mismunandi árganga.  

 

 

 

2.2. Tölfræðiúrvinnsla 

Forritið SAS Enterprise Guide 6,1 (©  SAS Institute Inc.) var notað við tölfræðilega úrvinnslu 

gagnanna. Byrjað var á að renna gögnunum í gegnum lýsandi tölfræði til að skoða dreifingu 

þeirra og taka út þær ær þar sem gögnunum var ábótavant. Það voru ómarktæku ærnar, ásamt 

ám sem voru með mínus í afurðaeinkunn og ein ær sem átti að hafa gengið með fjögur lömb á 

sínu fyrsta ári. Töflur voru unnar í Microsoft Office Exel 2013 (© 2012 Microsoft 

Corporation) ásamt annarri einfaldari úrvinnslu á gögnunum. Þegar unnið var með gögn um 

frjósemina var notað kjí-kvaðratpróf (e. Chi-square) þar sem um var að ræða tíðnigögn. Beitt 

var margþátta línulegri fervikagreiningu eða GLM (e. general linear model) þegar þungi og 

afurðir gripanna voru skoðaðar. Notað var eftirfarandi líkan: 

Yijk = µ + ai + bj + eijk 

Yijk = þungi eða afurðaeinkunn 

µ = meðalþyngd ánna 

ai = aldur ánna, i = 1....6. (2 -7+) 

bj = framleiðsluár, j =1....11 (2002-2013)  

eijk = tilviljanakennd skekkja 

Sama líkan var einnig notað til að meta meðalfrjósemi eftir árgöngum ánna. 

Mynd 2. Fjöldi veturgamalla áa sem skiluðu lambi/skiluðu ekki lambi, 

eftir árgöngum. 
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2.3. Lýsing gagna  

Sá fjöldi lamba sem ærnar gengu með eftir aldri er misjafn og í töflu 2 má sjá hvernig fjöldinn 

skiptist. Ómarktækar ær eru þær ær sem eitthvað hafði komið uppá hjá, þ.e.a.s. lambið flæmst 

undan eða veikst og ærin því ekki skilað neinu lambi. Eins ættu þessar sömu ær ekki að vera 

með afurðaeinkunn. Þegar talað er um fjölda lamba, þá er átt við þau lömb sem ær skila að 

hausti en ekki hversu mörg hún fór út með að vori. Lömbin sem ganga undir ánum eru ekki 

endilega þeirra eigin lömb heldur geta líka verið lömb sem vanin hafa verið undir þær.  

 

 

Meðalfrjósemi er örlítið misjöfn eftir aldri ánna og á mynd 3 má sjá hver meðalfrjósemin er á 

tilteknum aldri, þar sem ekki tekið tillit til framleiðsluárs. Á myndinni má sjá þann mun sem 

er milli gemlinga og eldri áa. 

 

 

Aldur 0 1 2 3 ómarktækar

1 202 1263 - - 376

2 28 207 1200 2 70

3 14 129 965 6 52

4 13 93 673 15 36

5 18 44 475 15 27

6 5 30 290 3 35

7 2 23 122 3 11

8 - 7 30 1 1

9 - - 3 - 1

Fjöldi lamba sem ærin gekk með

 Tafla 2. Tíðnitafla um fjölda lamba sem ærin 

gekk með eftir aldri. Ómarktækar ær voru ær 

sem ekki skiluðu lambi, en fóru út með lamb að 

vori.

Mynd 3. Meðalfrjósemi (fædd lömb)eftir aldri, 

óháð framleiðsluári.  
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Ær sem báru fjórum lömbum fóru í hóp með þrílembum við útreikninga á frjósemi. Sama á 

við ær eldri en sjö vetra en þær sameinuðust sjö vetra ánum við vinnslu á gögnunum, nema 

þegar ending gripanna var skoðuð. 
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3. Niðurstöður 

3.1 Þungi ánna  

Marktæk áhrif mátti sjá á þunga ærinnar á síðari hluta ævi hennar eftir því hvort hún gekk 

með lamb fyrsta árið. Í október á öðru ári var töluverður munur sem minnkaði í janúar og 

jafnaðist ekki fyrr en í október á þriðja ári. Mynd 4 sýnir samanburð á þessum tveimur 

hópum, frá október á öðrum vetri fram til janúar á fimmta vetri gripanna. 

 

 

Á mynd 4 má sjá að marktækur munur er þar til ærnar ná fimm vetra aldri en í október þann 

vetur er ómarktækur munur (p = 0,07 og skýringarhlutfallið = 0,04) og síðan verður munurinn 

aftur marktækur. Þegar ærnar verða sjö vetra eða eldri verður munurinn aftur ómarktækur í 

október (p = 0,07 og skýringahlutfallið = 0,03). Skýringarhlutfallið segir okkur hversu hátt 

hlutfall breytileika þungans má skýra með breytileikanum milli þess hvort ærin skilaði lambi á 

fyrsta árinu eða ekki. Þrátt fyrir þennan marktæka mun, skýrir það lítinn hluta breytileikans 

milli hópa og minna í október en í janúar. Á öðru ári er skýringahlutfallið hæst bæði fyrir 

þyngd (χ2 = 0,33 og 0,37) og holdastig (sjá í töflu 3) enda munar átta kílóum milli hópa í 

október á öðru ári. Tafla 3 sýnir holdastig gripanna á þessu sama tímabili og þyngdin hér að 

framan.  

Mynd 4: Samanburður á þyngd eftir frammistöðu á fyrsta vetri 

(leiðrétt fyrir framleiðsluári). 

* gefur til kynna marktækan mun milli hópa (p <0,05) 

* 

* 

* 

* 

* 

* * 
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Þegar holdastig gripanna var skoðað sést munur milli hópanna og munar töluverðu um haustið 

eða 0,73 stigum á meðalholdastigi á milli hópanna tveggja. Í janúar er munurinn örlítið minni 

eða 0,32 stig þar sem ærnar sem gengu með lambi fyrsta árið nálgast geldu ærnar aðeins.  

3.2 Frjósemi 

3.2.1 Áhrif á frjósemi á öðrum vetri 

Áhrif þess að ganga með lamb fyrsta árið hafði marktæk áhrif á frjósemi ærinnar á öðrum 

vetri (P = 0,0002). Þær ær sem skiluðu lambi gemlingsárið voru líklegri að skila tveimur og 

þremur lömbum tveggja vetra, heldur en þær sem voru lamblausar. Lamblausu ærnar voru 

aftur á móti líklegri til að verða geldar eða einlembdar. Í töflu 4 má sjá tíðni áa eftir því hvort 

þær skiluðu lambi gemlingsárið og frjósemi áa á öðru ári, auk meðalfrjósemi þessara hópa. 

Heildarfjöldi hópanna má einnig sjá á töflunni til að hægt sé að átta sig betur á hlutfalli hvers 

hóps fyrir sig.  

  

Aldur 0 1 p-gildi 0 1 p-gildi

2 4,16 3,43 0,51 <0,001 4,19 3,87 0,45 <0,001

3 3,13 3,10 0,10 EM 3,56 3,52 0,22 EM

4 2,99 2,98 0,05 EM 3,46 3,45 0,19 EM

5 2,84 2,86 0,04 EM 3,24 3,29 0,12 EM

6 2,78 2,71 0,05 EM 3,17 3,07 0,10 EM

7 og eldri 2,56 2,57 0,03 EM 2,84 2,81 0,07 EM

Tafla 3. Meðalholdastig ánna í október og janúar eftir aldri, flokkað eftir því hvort þær skiluðu 

lambi gemlingsárið og leiðrétt fyrir framleiðsluári. Skýringarhlutfall tölfræðilíkansins og p-gildi 

fyrir samanburð milli flokka gemlingsárið.

EM= ekki marktækt

október janúar

Skilaði eftir fyrsta árið Skilaði eftir fyrsta áriðSkýringar-

hlutfall

Skýringar-

hlutfall

Burður 0 1 Samtals

0 21 15 36

1 85 164 249

2 323 838 1161

3+ 13 41 54

Samtals 442 1058 1500

Meðal frjósemi 1,74 1,86

Fjöldi lamba skilað eftir 1. árið

Tafla 4. Tíðni áa eftir fjölda lamba sem þær skiluðu 

gemlingsárið og frjósemi tveggja vetra. Auk 

meðalfrjósemi þar sem leiðrétt er fyrir framleiðsluári.

χ2 =19,31

3 frítölur

P<0,002
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Síðan var skoðað hversu mörgum lömbum ærnar báru á sínu fyrsta ári og hafði það marktæk 

áhrif (p < 0,0001) á fjölda lamba sem þær báru á öðrum vetri, líkt og sjá má í töflu 5. 

 

Þær ær sem létu á fyrsta ári voru flestar með eitt fóstur en nokkrar létu tveimur lömbum. 

Hvort ærnar voru að láta virtist ekki vera vegna tiltekinna framleiðsluára. 

Þyngdaraukning ánna í nóvember fram í desember á öðru ári hafði ekki marktæk áhrif 

á frjósemi ánna á öðru ári. Framleiðsluár hafði aftur á móti marktæk áhrif á þyngdaraukningu 

ánna. Í töflu 6 má sjá meðalþyngdaraukningu frá nóvember fram í desember í kílóum og 

frjósemi ánna á öðru ári, annars vegar allar tveggja vetra ær og hinsvegar skipt upp eftir því 

hvort þær gengu með lambi gemlingsárið.  

 

 

3.2.2 Áhrif á frjósemi síðar á ævinni 

Marktækur munur var á frjósemi ánna síðar á ævinni eftir því hvað þær höfðu borið mörgum 

lömbum gemlingsárið, þangað til að ærnar urðu sjö vetra eða eldri. Meðalfrjósemi hvers hóps 

Lét 0 1 2 Samtals

0 9 8 17 2 36

1 25 33 143 48 249

2 75 131 667 288 1161

3 4 6 13 31 54

Samtals 113 178 840 369 1500

Meðal frjósemi 1,61 1,77 1,81 1,95

Frjósemi á 

öðrum vetri

Fjöldi lamba fyrsta árið

Tafla 5. Tíðni áa út frá frjósemi á fyrsta ári og frjósemi á öðrum vetri, 

tekið með ef ærnar létu sem gemlingar. Meðaltöl eru úr fervikgreiningu 

með leiðréttingu fyrir framleiðsluári.

χ2 = 65,12      

P <0,0001

9 frítölur

Burður

Allur 

hópurinn

Lamblausar 

gemlingsárið

Með lambi 

gemlingsárið

0 1,21 0,55 1,92

1 2,01 0,79 2,63

2 2,20 1,13 2,62

3 og 4 2,50 1,16 2,98

P gildi EM EM EM

Tafla 6. Meðalþyngdaraukning tveggja vetra áa 

frá nóvember fram í desember í kg og frjósemi á 

öðru ári samkvæmt fervikagreiningu með 

leiðréttingu fyrir framleiðsluári.

EM = ekki marktækt
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má sjá í töflu 7. Einnig var skoðað hvort tenging væri milli þess hvort ærin gekk með lambi 

eða ekki á fyrsta ári og þess hvað hún gengi með mörg lömb síðar á ævinni og var ekki 

marktækur munur þar á (sjá viðauka I).  

 

 

3.3 Áhrif á afurðaeinkunn og endingu 

Tafla 8 sýnir meðalafurðaeinkunn milli gripa sem gengu með lambi eða ekki gemlingsárið á 

ákveðnum aldri. Ekki var marktækur munur á milli þeirra afurða sem ærnar skiluðu hvort sem 

þær gengu með lamb fyrsta árið eða ekki. Skýringahlutfall var alltaf mjög lágt og oftast innan 

við 1%. 

 

Aldur ánna og æviafurðir hennar voru mjög tengdir þættir og í töflu 9 má sjá hvað ær fæddar 

á árunum 2001-2005 urðu gamlar. Einungis voru þessir fimm árgangar skoðaðir því aðrir 

árgangar voru ekki búnir að fá tækifæri til að sýna fram á endingu. Í töflunni má sjá hversu 

margar ær urðu einungis tveggja vetra í fyrstu línunni og síðan koll af kolli. Síðan má sjá hvað 

þessi hópur skilaði í meðalafurðum yfir ævi sína og hversu stór hluti skilaði lambi 

gemlingsárið. Í hópi ánna sem urðu tveggja til fjögurra vetra eru hlutfallslega fleiri ær sem 

1. ár 3 vetra 4 vetra 5 vetra 6 vetra

7 vetra og 

eldri

Lét 1,96 1,95 1,95 2,12 2,38

0 1,84 1,94 2,07 1,83 1,79

1 1,85 1,93 1,91 1,84 1,91

2 1,98 2,12 2,22 2,09 1,84

P gildi 0,0047 0,0012 <0,0001 0,0066 EM

EM = ekki marktækt

Tafla 7. Meðalfrjósemi hjá ánum síðar á ævinni út frá því sem þær 

báru sem gemlingar, þar sem framleiðsluárið hafði ekki marktæk 

áhrif á frjósemina í fervikgreiningu.

0 1

2 4,54 4,59 EM

3 5,17 5,11 EM

4 5,32 5,38 EM

5 5,22 5,27 EM

6 5,48 5,16 EM

7 og eldri 4,87 4,95 EM

Tafla 8. Meðalafurðaeinkunn eftir aldri og 

fjöldi lamba sem þær skiluðu gemlingsárið, 

þar sem leiðrétt er fyrir framleiðsluári.

Skilaði eftir fyrsta árið
Aldur p-gildi

EM = Ekki marktækt, P = >0,05



17 

voru lamblausar sem gemlingar. Hlutfallið er jafnt hjá ám sem urðu fimm vetra og eftir það 

jókst hlutfall áa sem gengu með lamb gemlingsárið. 

 

 

  

0 1

2 98 1,7 41 57

3 95 4,0 29 66

4 106 4,8 28 78

5 95 4,9 28 67

6 120 5,2 30 90

7 86 5,4 19 67

8 35 5,5 7 28

9 4 5,7 0 4

Tafla 9. Ending 639 áa sem fæddar voru 2001-2005, 

meðalæviafurðir sem hver hópur skilaði yfir sína ævi 

og hvort þær skiluðu lambi eftir fyrsta árið. 

Aldur Fjöldi Afurðastig
Skilaði eftir fyrsta árið
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4. Umræður 

4.1. Þroski ánna 

Þegar gemlingar bera lambi og ganga með það fram á haust, tekur það toll af þroska gripanna. 

Niðurstöðurnar sýna að áhrifin eru mest á öðru ári og munar þar töluverðu bæði á þunga og 

holdastigi, þ.e. sökum þess að ærnar mjólka af sér holdunum yfir sumarið og það að mjólka 

lambi tefur þroska þeirra. Þessar niðursveiflur vinna ærnar síðan upp eftir að lömbin er tekin 

undan þeim og fram í janúar en síðan fer fósturþroskinn að hafa áhrif á þyngd þeirra. Í 

rannsókn Halldórs Pálssonar (1953) kemur fram að það hafi meiri áhrif á ærnar að mjólka 

lambi en að bera lambi. Meginmunurinn á þessum tveimur athugunum er sá að Halldór 

skoðaði skrokk ána og þroskamun milli vefjahluta meðan hér er verið að skoða lífþunga og 

holdastig gripanna. Þrátt fyrir ólíkar aðferðir, munar einungis tæpum tveimur kílóum á 

þessum rúmlega 60 árum sem liðu milli þessara tveggja tilrauna. Halldór fékk tæpan 10 kg 

mun á ánum þegar þær voru vigtaðar haustið sem þær fóru inn á annan vetur en hér kom fram 

8 kg munur. Það er nær því sem Ólafur R. Dýrmundsson (1976)  talar um, en hann segir 

muninn vera á bilinu 5-8 kg í lífþyngd. Ástæðan fyrir þessum mun á þunga getur stafað af 

ólíkum mælingaaðferðum eða jafnvel ólíkri fóðrun. Það að einungis hafi verið marktækur 

munur á holdastigi á öðru ári gripanna, ýtir frekar undir það að áhrif þess að ganga með lamb 

sem gemlingur, séu mest á fitu ánna á öðru ári. Í Noregi, Bretlandseyjum og Bandaríkjunum 

er niðurstaðan sú að áhrifin eru aðeins snemma á ævinni og engin áhrif eru af því að halda 

ánum ungum á endanlegan þroska þeirra (Ponzoni, Azzarini & Walker, 1979). 

 

4.2. Frjósemi  

4.2.1 Frjósemi á öðrum vetri 

Að ganga með lamb sem gemlingur hefur jákvæð marktæk áhrif á frjósemi á öðrum vetri. Þær 

ær sem mjólkuðu lambi urðu frekar tvílembdar og þrílembdar en lamblausu gemlingarnir. Þar 

getur tvennt spilað inn í, annars vegar það að ærnar sem gengu ekki með lambi séu feitari 

þegar þær eru teknar inn og hefur það neikvæð áhrif á fengieldi þessar áa líkt og Jóhannes 

Sveinbjörnsson (2013) kemur inn á. Hins vegar geta erfðir gripanna ráðið þessu, þær sem 

ganga með lambi gemlingsárið eru eðlisfrjósamari en þær lamblausu. Jón Viðar Jónmundsson 

(1982) talar um að lambafjöldi ánna gemlingsárið sé mjög góður mælikvarði á eðlisfrjósemi 

ánna. Sú þyngdaraukning sem verður í nóvember fram í desember gefur skýrari mynd af því 

hversu vel ærnar eru að taka fengieldinu á öðrum vetri. Þrátt fyrir að niðurstöðurnar séu ekki 
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marktækar má sjá að oftast eru frjósömu ærnar að meðaltali að bæta á sig flestum kílóum. 

Mun minni þyngdaraukning er hjá ánum sem voru lamblausar sem gemlingar en þeim sem 

skila lambi vegna þess að þær mjólkuðu ekki af sér holdunum árið áður og þurfa því ekki að 

bæta jafn mikið upp. Munurinn er samt marktækur milli framleiðsluára og það gefur okkur 

vísbendingu um að ærnar séu að taka fengieldinu misvel milli ára, samt sem áður eru margir 

þættir sem koma þar að, svo sem sumar og haust beit ánna, fóður og árferði. 

Eðlisfrjósemi er samt til staðar og sýnir sig best á því að þær ær sem bera tveimur 

lömbum veturgamlar eru frjósamari á öðru ári, auk þess að geldu ærnar eru líklegri til að 

verða geldar eða einlembdar. Af þeim gemlingum sem létu lambi var meirihluti að láta einu 

lambi en nokkrir gemlingar voru að láta tveimur. Sökum þess hversu fáir gemlingar voru að 

láta tveimur lömbum voru þær settar saman í hóp með hinum sem létu einu. Líklegt er að þær 

sem láti tveimur lömbum skekki niðurstöður þess hóps, því þær eru frjósamari. 

4.2.2 Frjósemi síðar á ævinni 

Frjósemi síðar á ævinni gefur betri mynd af raunverulegri frjósemi gripanna þar sem þeir eru 

ekki jafn móttækilegir fyrir umhverfisáhrifum. Sést það best á því að það hefur ekki áhrif á 

frjósemina hvort ærnar mjólki lömbum gemlingsárið eða ekki, aftur á móti hefur það áhrif 

hvað ærin hafi borið mörgum lömbum sem gemlingur. Í grein eftir Kenyon o.fl. (2014) fást 

samskonar niðurstöður er varða eldri ærnar, þar sem það virðist ekki hafa nein áhrif hvort 

ærinni sé haldið sem gemlingi eða ekki.  

Þær ær sem báru tveimur lömbum sem gemlingar tengjast oftast stærsta hlutfallinu af 

þrílembum síðar á ævinni. Þetta er sambærilegt því sem Árni Brynjar Bragason (2013) og Jón 

Viðar Jónmundsson (1982) tala um. Þrátt fyrir að vera með stærsta hlutfall þrílemba síðar á 

ævinni eru þessar ær ekki endilega alltaf með lægsta hlutfall geldra og einlembdra áa út 

ævina. Virðist það koma niður á hlutfalli tvílemba frekar en að þrílembunum fækki. Þegar 

ærnar ná sjö vetra aldri hættir að vera marktækur munur á frjósemi þeirra og því hvað ærnar 

báru mörgum lömbum gemlingsárið. Það getur þó skekkt niðurstöðurnar að ám sem eru 

ófrjósamar er oft fargað fyrr á ævinni.  

4.3. Afurðir og ending  

Þó svo að ærnar mjólki af sér holdum á fyrsta ári, hefur það ekki marktæk áhrif á afurðir 

tveggja vetra áa hvort þær ganga með lambi eða ekki, né síðar á ævinni. Í grein eftir Jón Viðar 

Jónmundsson (1982) er fjallað um aðalverkefni sem Þórhallur Hauksson gerði í 

framhaldsdeild Bændaskólans á Hvanneyri og þar fást samskonar niðurstöður um afurðir 
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ánna. Þær ær sem lifa skemur eru aftur á móti að skila minni æviafurðum og munar þar mestu 

á tveggja vetra ám og þriggja vetra. Þar sem ærnar fá ekki afurðaeinkunn á fyrsta ári er 

einungis ein einkunn bakvið ærnar á öðrum vetri. Líklegt er að hluta af þessum tveggja vetra 

ám sé slátrað sökum þess að þær skili ekki afurðum. Í töflu 9 má sjá að nærri helmingur allra 

áa sem urðu einungis tveggja vetra voru lamblausar sem gemlingar. Þetta gefur vísbendingu 

um að ófrjósamari ánum sé slátrað fyrr á ævinni.  

 Þegar öllu er á botninn hvolft fást fleiri lömb eftir ána ef hún skilar lambi 

gemlingsárið. Líkt og kemur fram hjá Kenyon o.fl. (2014) og Ólafi R. Dýrmundsyni (1973) 

verður að huga vel að fóðrun þessara gripa svo að þeir skili sínu og það hafi ekki neikvæð 

áhrif á ærnar að bera og ganga með lamb sem gemlingar. 

 

4.4. Hagkvæmni 

Að halda gemlingi skilar búi mun fleiri lömbum, auk þess að gefa bændum fyrr vísbendingu 

um hvaða ær séu frjósamari en aðrar. Með því að passa vel upp á fóðrun þessara gripa fyrstu 

þrjú árin, líkt og Halldór Pálsson (1953) talar um, má minnka áhrif á þunga ánna á öðru ári. 

Einnig þurfa bændur að huga að því sem Ólafur R. Dýrmundson (1973) talar um, en með því 

að halda gimbrunum aukast frjósemi og æviafurðir ánna, svo framarlega sem einungis 

þroskamiklum gimbrum er haldið og þær vel fóðraðar. Ef fóður er lélegt ættu bændur að taka 

það til athugunar hvort þeir hleypi til gimbranna eða kaupi kjarnfóður til að bæta upp fóðrið. 

Kenyon o.fl. (2008) tala einnig um að góð fóðurstjórnun sé lykillinn að því að gripurinn verði 

ekki fyrir varanlegu þroskatapi, sem getur haft áhrif á frammistöðu hans síðar á ævinni 

(Ponzoni, Azzarini & Walker, 1979).  

 Munur getur verið á frjósemi milli ára hjá gemlingum. Annað slagið kemur upp 

svokallað lambalát og á þeim tímabilum þurfa bændur að taka tillit til þess. Á venjulegum 

árum gætu bændur skoðað þann kost að lóga þeim gemlingum sem eru alveg geldir, sparað 

þar með fóðurkostnað í ær sem líklegri eru til að verða ófrjósamari síðar á ævinni. Þetta þarf 

samt sem áður að vera mat hvers bónda fyrir sig og taka þarf tillit til áhrifaþátta á hverjum 

stað og tíma. Hvað varðar nákvæman hagnað af því að halda gemlingum, þá þarf að gera fleiri 

rannsóknir þar sem skoðað er hvernig hægt sé að minnka þyngdarmun milli hópa. Annars 

ræðst kostnaðurinn mikið til af því hversu gott fóður er á búinu og hversu mikið þarf að kaupa 

af áburði og kjarnfóðri (til að bæta upp fóðrið). Framlegðin eykst með aukinni frjósemi eins 

og sjá má á útreikningum Hagþjónustu landbúnaðarins (2011).  
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5. Ályktanir 
Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þær ályktanir að það að bera lambi sem 

gemlingur hafi mest áhrif á öðru ári ánna. Ær sem ganga með lambi sem gemlingar verða mun 

léttari og holdminni tveggja vetra en þær sem eru lamblausar. Þrátt fyrir minni þunga er ekki 

munur á afurðum þessara hópa. Ær sem ganga með lamb sem gemlingar verða léttari en hinar 

mestan hluta ævi sinnar, en munurinn er lítill. Eðlisfrjósemi kemur fljótlega í ljós á fyrstu 

árum ánna og þótt ærnar mjólki af sér holdum sem gemlingar og verði léttari, þá eru þær ær 

frjósamari á öðru ári. Einnig geta ær sem eiga lamb gemlingsárið bætt meira á sig í 

fengieldinu, þó að ekki hafi fengist marktækur munur milli þungaaukningar og frjósemi á 

öðru ári má sjá að frjósömu ærnar þyngjast meira en hinar. Frjósemi gemlingsárið gefur 

vísbendingu um frjósemi síðar á ævinni, en einnig hefur frjósemi mikil áhrif á endingu ánna, 

því þeim ófrjósömu er lógað fyrr.  

 Samkvæmt þessum niðurstöðum er hagkvæmni þess að halda gemlingum fyrst og 

fremst fólgin í auknum fjölda lamba sem bóndi fær til slátrunar. Með þeim fjölda eykst 

framlegð búsins. Óbeinn ávinningur bónda er að hann getur fyrr glöggvað sig á hvaða ær eru 

frjósamar og því lógað þeim sem eru líklegri til að vera ófrjósamar. Mikilvægara er að ítreka 

að bændur fóðri ær sínar vel á fyrstu þremur árum ævi þeirra. 
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9. Viðauki I 
 

Í töflu I má sjá fjölda áa sem skiluðu lambi eða ekki sem gemlingar og frjósemi þeirra síðar á 

ævinni. Til að glöggva sig betur á hlutfallinu má sjá heildarfjölda hvers hóps. Munurinn var 

alltaf ómarktækur milli hópanna hjá öllum aldurshópum. 

 

 
 

 

Burður 0 1 Samtals 0 1 Samtals 0 1 Samtals

0 8 21 29 7 10 17 4 11 15

1 50 120 170 28 63 91 23 47 70

2 234 624 858 164 443 607 85 302 387

3+ 27 73 100 27 85 112 26 79 105

Samtals 319 838 1157 226 601 827 138 439 577

Burður 0 1 Samtals 0 1  Samtals

0 6 13 19 2 4 6

1 7 30 37 4 29 33

2 50 207 257 33 110 143

3+ 12 35 47 5 16 21

Samtals 75 285 360 44 159 203

Sex vetra ær

Fjöldi lamba skilað eftir fyrsta árið

Fjöldi lamba skilað eftir fyrsta árið

Fjöldi lamba skilað eftir fyrsta árið

Þriggja vetra ær

Fjöldi lamba skilað eftir fyrsta árið

Fjögurra vetra ær Fimm vetra ær

Fjöldi lamba skilað eftir fyrsta árið

Sjö vetra og eldri ær

Tafla I.  Tíðni áa eftir fjölda lamba sem þær skiluðu gemlingsárið og frjósemi frá þriggja vetra þar til ærin verður sjö vetra og 

eldri. 


